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Belém/PA, 14/06/2021. 

 

AO 

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI e o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDUSTRIAL – SENAI – Municípios de Santarém e Jurutí 

Comissão Central de Licitação do SESI e SENAI - COCEL 

 

Sr. Pregoeiro,     

 

Ref.: Impugnação aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 39/2021 

 

 

A OI S/A (em Recuperação Judicial), inscrita no CNPJ sob o nº 76.535.764/0001-43, 

estabelecida na Rua do Lavradio, 71, 2º andar– Centro, Rio de Janeiro-RJ, tendo em 

vista a intenção de participar do certame, vêm sugerir junto a esse respeitoso órgão as 

seguintes alterações do Termo de Referência: 

 

 

 

1. Sobre a planilha de preço do edital 

 

Além do serviço de fornecimento de links de internet, edital/Termo de Referência 

também prevê serviços de fornecimento de CPE (roteador) e serviço de gerenciamento 

proativo do link, conforme evidenciado abaixo: 

 

 

“1.1- A presente licitação tem por objeto a contratação de serviços de 

acesso IP permanente, dedicados e exclusivos, entre a rede de 

comunicação de dados da unidade do SESI, na cidade de Bragança, 

pertencente ao Departamento Regional do Pará, e a internet, mediante 

ativação de circuito de comunicação de dados primário e secundário, 

locação de equipamentos e prestação de serviços de instalação, 

configuração, gerenciamento proativo e suporte técnico, conforme 

Edital e seu Anexo I; “ 

 

 

Contudo, da análise do Edital constatou-se que o modelo de Planilhas de Formação de 

Preços não apresenta campos disponíveis para cobrança de locação de equipamento 

(CPE) e nem do serviço de gerenciamento proativo.  

  

As Planilhas de Formação de Preços têm como objetivo especificar campos próprios 

para os custos dos serviços que serão disponibilizados na contratação. Com isso, as 

empresas licitantes terão pleno conhecimento de todos os serviços que compõem o 

objeto licitado, formulando propostas precisas e claras. 

  

Ademais, a Planilha de Formação de Preços com todos os itens, possibilitará a 

padronização das propostas apresentadas pelas licitantes, permitindo, assim, a análise 

da adequação com as exigências editalícias, bem como, a verificação da proposta 

mais vantajosa, salvaguardando o julgamento objetivo. 
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Outra vantagem com a adoção da correta precificação, é que tal procedimento vai 

de encontro a possibilidade de adições e supressões de serviços, previstos na lei de 

licitações 8.666, haja vista que tais necessidades (adição e supressão de serviços) 

poderão ocorrer ao longo do contrato. 

 

Colocamos abaixo, como sugestão de planilha de precificação, um modelo que 

compõe todos serviços ora solicitados no edital, com a devida distinção e separação 

para cada um deles. Essa forma possibilita ainda viabilizar mais descontos sobre os 

produtos oferecidos, tendo em vista que as licitantes possuirão margem com a correta 

precificação, além de não infringir normas regulatórias de impostação sobre os 

produtos, visto que, os produtos previstos neste edital possuem impostos incidentes 

distintos. Para os circuitos de acesso incide o ICMS, enquanto, para o fornecimento de 

roteador e serviço de gerenciamento, o imposto incidente é o ISS. 

 

Item Descrição Qtde Unid. 

Valor 

unitário 

R$ 

Valor 

mensal 

R$ 

Valor 

total 

anual 

R$ 

1 Fornecimento de Link xx         

2 Fornecimento de CPE (roteador) xx         

3 
Serviço de gerenciamento pro-

ativo 
xx         

TOTAL GLOBAL (XX MESES) 
               

-    

               

-    

 

 

 

Dessa forma, com a finalidade de serem apresentados propostas padronizadas, 

salvaguardando o julgamento objetivo pelo Pregoeiro, assegurando a correta 

tributação e a transparência na precificação, requer-se que este órgão apresente 

planilha de formação de preços com campos destinados a cobrança de cada serviço 

que está sendo solicitado no edital.  

 

Contudo, na eventualidade de não haver a possibilidade de mudança da planilha de 

precificação que permitiria a inclusão de preços para todos os serviços ora previstos no 

edital, requer-se que esta instituição permita, ao menos, que possa ocorrer o devido 

FATURAMENTO de todos respectivos serviços individuais mencionados acima, mas 

desde que, a soma dos mesmos seja equivalente ao valor unitário auferido na proposta 

final homologada, respeitando assim, o valor global final apurado no certame. (Exemplo 

para faturamento: valor gerência + valor cpe + valor circuito = valor item XX da 

proposta) 

 

 

2. Sobre a comprovação de qualificação técnica 

 

O edital solicita comprovação de qualificação técnica conforme item abaixo:  

“8.1 - Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade 

pertinente e compatível com o objeto da licitação, por meio da 

apresentação de 01 (um) ou mais atestados fornecidos por pessoa 

jurídica, de direito público ou privado, no qual conste a prestação de 
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serviço e/ou a realização de fornecimento da mesma natureza ou similar 

ao objeto aqui licitado. “ 

Em relação a este item, entende-se que os serviços de fornecimento de CPE e de 

gerenciamento pro-ativo, ambos serviços previstos no edital, também deverão estar 

expressamente mencionados em atestados técnicos fornecidos pela licitante.  

Dessa forma, para atestar de forma clara e precisa quanto a todos serviços ora previstos 

no edital, necessário que o edital também requeira que as licitantes devam apresentar 

atestados que comprovem que também atendem os serviços de fornecimento de CPE 

e serviço de gerenciamento pro-ativo. 

 

Demanda-se, portanto, que o edital requeira expressamente que haja comprovação 

através de atestados técnicos da licitante, especificando de forma clara e precisa a 

quantidades de links atendidos bem como os serviços de fornecimento de CPE e 

gerenciamento. 

 

 

3. Sobre o prazo de instalação 

 

O edital preconiza que: 

“6.1.1 - Disponibilização dos serviços objeto dessa contratação: até 60 

dias corridos a contar da assinatura do contrato; “ 

Entendemos sobre a importância em se agilizar o período das instalações para se utilizar 

dos serviços licitados neste certame, mas, no entanto, tendo em vista a complexidade 

do objeto licitado, por razões de ordem técnica e operacional, poderão ocorrer 

situações que exigem extensão do prazo inicialmente previsto. 

Entende-se, assim, que o prazo de execução razoável para instalação do objeto deste 

edital deve ser de até 60 dias corridos, prorrogáveis por mais 30 dias, caso seja solicitado 

dilação de prazo devidamente justificada pela contratada.  

Ao estabelecer exigência desnecessária e irrazoável, a Administração Pública está, 

automaticamente, sem nenhuma justificativa, prejudicando-se ao diminuir potenciais 

licitantes e, portanto, insurgindo-se contra um dos principais princípios que rege a lei das 

licitações: o princípio da competitividade. 

Caso a exigência supra não seja alterada, corre-se o risco de a Contratada não 

conseguir cumprir o determinado no Edital, estando sujeita, ainda, à aplicação de 

penalidades, bem como até mesmo à rescisão do contrato. 
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Portanto, tendo em vista que o prazo para o início da prestação dos serviços é exíguo, 

a “Oi” requer a adequação dos itens mencionados na forma acima solicitada. 

Solicitamos, portanto, análise com relação aos itens listados neste documento, 

conforme argumentações correspondentes. Solicitamos que os itens que vierem a ser 

atualizados, também tenham as mesmas alterações refletidas nos anexos deste edital. 

 

Desde já agradecemos à atenção dispensada e colocamo-nos à disposição para 

quaisquer esclarecimentos. 

 

 

4. Da disputa do link secundário 

 

Da leitura do item 4.3 do Termo de Referência, verifica-se que este define que: 

 

4.3 - A proponente que vencer qualquer item de link 

primário só poderá participar do certame para o link 

secundário com a comprovação de que possui um meio 

de acesso completamente distinto do meio de acesso 

principal do POP até o ponto de transporte, caso contrário 

será automaticamente desclassificada do certame do link 

secundário; 

 

O item acima destaca que a proponente que não comprovar que possui meio de 

acesso completamente distinto do meio de acesso principal do POP até o ponto de 

transporte será desclassificado da disputa do link secundário. 

 

Entretanto, vale destacar que a rede de acesso é construída após a assinatura de 

contrato, sendo a rede principal ou do link secundário. 

 

Dessa forma, requer a proponente que seja esclarecido qual a documentação exigida 

para comprovação de acesso distinto, haja vista que a rede de acesso é construída em 

momento posterior ao certâmen. 

 

5. Do prazo de contestação  

 







 
 

Pág. 5 

Da leitura do item 6.1.2 do Termo de Referência, verifica-se, pois, que são definidos 

prazos de atendimento conforme abaixo: 

 

6.1.2 – Resposta das contestações de Fiscais/Fatura de 

Serviço encaminhadas pelas CONTRATANTES: 5 dias úteis, 

contados a partir da formalização da contestação; 

 

Entretanto, cabe esclarecer que nos casos solicitados, há necessidade de realização 

de confirmações para a realização correta dos procedimentos, a fim de evitar erros de 

configurações indevidas. 

 

Pelo exposto, requer a proponente que o prazo do item acima citado seja alterado para 

11 dias. 

 

6. Da rede Interna 

 

Da leitura do item 6.4 do Termo de Referência, verifica-se, pois, que são definidos alguns 

serviços como disponibilidade do serviço conforme abaixo: 

 

6.4 - O serviço será considerado DISPONÍVEL 

(disponibilidade básica) quando permitir, 

cumulativamente: 

6.4.1 - Acesso de estações da Rede Interna dos 

CONTRATANTES a hosts da INTERNET; 

6.4.2 - Acesso, a partir da INTERNET, a hosts da Rede Interna 

e da DMZ; 

 

Cabe esclarecer que o objeto ora licitado, trata-se de link de Internet, onde não há 

interação da CONTRATADA com a rede interna da CONTRTANTE, portanto a 

CONTRATADA não pode ser penalizada por possíveis falhas físicas ou lógicas na rede 

interna da CONTRATNTE. 

 

Pelo exposto, requer a proponente que a disponibilidade seja mensurada a parti do 

roteador da CONTRATADA instalado no ambiente da CONTRATANTE, excluído assim a 

possibilidade de punição da CONTRATADA em casos de falha da rede interna da 

CONTRTANTE. 







 
 

Pág. 6 

 

 

 

7. Da disponibilidade de sites da WEB 

 

Da leitura do item 6.5 do Termo de Referência, verifica-se, pois, que são definidos alguns 

sites como métrica de disponibilidade do serviço conforme abaixo: 

 

6.5 - No entanto, mesmo que haja conectividade, o serviço 

não será considerado disponível caso os tempos de 

carregamento da página inicial dos serviços de busca do 

Google, Yahoo e MS BING sejam, todos, superiores a 20 

segundos. 

 

Cabe esclarecer que a internet é uma rede mundial e pública, onde cada provedor de 

conteúdo possui sua infraestrutura própria, sendo estes responsáveis por manter a 

qualidade e a segurança dos seus sites. 

 

Dessa forma, sites de terceiros não podem ser utilizados como parâmetro para medir 

qualidade de outro serviço. Como exemplo, caso um dos sites acima relacionado sofra 

um ataque de DDoS ou por qualquer outra causa operacional, apresente instabilidades, 

a CONTRATADA que fornece o link de conectividade com a internet não pode ser 

punida, pois são fatores externos à sua rede. 

 

Pelo exposto, a fim de evitar penalizações em falha em rede alheias à rede da 

CONTRATADA, requer a proponente que a exigência do item acima seja retirada desse 

certame. 
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8. Da segurança da informação 

 

Da leitura do item 11 do Termo de Referência, verifica-se, pois, que são definidos diversos 

parâmetros de segurança da informação que não condizem com o objeto ora licitado, 

conforme verifica-se abaixo: 

 

11.1 - Visando a SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, caberá às 

PARTES CONTRATUAIS:  

11.1.1 - Cada PARTE será única responsável pela seleção, 

implementação, e manutenção de procedimentos e 

políticas de segurança que sejam suficientes para garantir 

que: (i) o uso da conexão de rede por tal parte (e o uso do 

patrimônio de informações das CONTRATANTES, pela 

CONTRATADA) seja seguro e utilizado somente para fins 

autorizados, e (ii) os registros e dados de negócios de tal 

parte estejam protegidos contra acesso ou uso indevidos, 

alteração, perda ou destruição. 

 

11.1.2 - Qualquer terceira parte que conecte um 

dispositivo a uma rede das CONTRATANTES deverá ser 

autorizada pelo Encarregado de Segurança de TI local. A 

CONTRATADA deverá prover proteção contra o uso 

externo não autorizado, modificação, divulgação ou 

destruição, acidental ou intencional, do patrimônio das 

CONTRATANTES. A terceira parte será responsável pela 

segurança do dispositivo, através de antivírus e patches, 

para proteger o patrimônio de informações das 

CONTRATANTES. Qualquer dispositivo pertencente a uma 

terceira parte, e que armazene ativos de informações das 

CONTRATANTES, deverá ser criptografado.  

 

11.1.3 - Somente usuários autorizados pelas CONTRATANTES 

poderão acessar as informações e dados contidos na 

infraestrutura das CONTRATANTES ou na infraestrutura de 

terceiros contratados ou utilizados pelas CONTRATANTES. 

As CONTRATANTES deverão deter o poder de decisão final, 

a respeito de quem estará autorizado a acessar os dados 
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e informações, incluindo o próprio pessoal das 

CONTRATANTES, o pessoal da CONTRATADA, todo o 

pessoal subcontratado, e qualquer outra terceira parte. 

Todos os acessos deverão atender às Normas e políticas 

de tecnologia da informação das CONTRATANTES. 

 

11.1.5 - Dados ou informações sobre as CONTRATANTES, ou 

contidos na infraestrutura das CONTRATANTES, quer 

possuídos, ou cedidos, ou hospedados nas instalações de 

uma terceira parte, ou na infraestrutura de um Fornecedor 

de Serviços de Aplicativos, não deverão ser divulgadas a 

quaisquer terceiras partes, sem a prévia aprovação por 

escrito das CONTRATANTES.  

 

Cabe esclarecer que o objeto ora licitado NÃO requer o fornecimento de qualquer 

serviço de segurança da informação, sendo exigida, única e exclusivamente uma 

conexão com a internet. 

 

11.2 - Visando a SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, caberá a 

CONTRATADA:  

11.2.1- Obedecer às normas, procedimentos e Políticas de 

Tecnologia da Informação das CONTRATANTES, com todos 

os regulamentos e todas as atualizações correspondentes 

deste enquadramento, relativas aos países a partir dos 

quais a CONTRATADA preste os serviços ou hospede 

aplicativos ou dados.  

 

11.2.2 - Preservar a disponibilidade e precisão das 

informações dos processos suportados e proteger as 

informações confidenciais e proprietárias, bem como os 

direitos de propriedade intelectual das CONTRATANTES. 

 

 

 

11.2.4 - As alterações relativas aos aplicativos, arquitetura, 

procedimentos operacionais, procedimentos de 
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segurança e sua respectiva avaliação de riscos, deverão 

ser comunicadas antecipadamente. 

 

11.2.6 - Atender aos requisitos de governança de 

tecnologia da informação das CONTRATANTES, o que 

implica em fornecer informações úteis sobre: (i) 

infraestrutura / arquitetura de tecnologia da informação e 

de segurança atualizadas, (ii) organização de tecnologia 

da informação responsável pelo serviço; e (iii) alterações 

relativas à arquitetura e procedimentos de segurança, e 

sua correspondente avaliação de riscos. 

  

11.2.7 - Responsabilizar-se exclusivamente perante as 

CONTRATANTES sobre todas as considerações de 

segurança de TI. Sob nenhuma circunstância, as 

CONTRATANTES assumirão ou aceitarão o 

compartilhamento de responsabilidade entre a 

CONTRATADA e qualquer outra terceira parte, incluindo 

parceiros de negócios e subcontratados da 

CONTRATADA.  

 

11.2.8 - Assegurar que todas as atividades do serviço 

mantenham adequadamente os registros de negócios 

apropriados, de acordo com as melhores práticas da 

indústria e em conformidade com as leis e 

regulamentações aplicáveis, e assegurar também que os 

documentos estejam protegidos contra acesso ou uso 

indevidos, perda, alteração ou destruição. A 

CONTRATADA deverá realizar revisões regulares para 

detectar potenciais problemas de segurança. as 

CONTRATANTES poderão ser obrigadas a revelar as 

configurações, o processo de revisão, e os resultados. 

 

 

11.2.11 - Juntamente com a definição de requisitos de 

negócios para novos sistemas ou serviços de informação, 

ou melhorias em sistemas ou serviços de informação 
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existentes, a CONTRATADA deverá assegurar que a 

avaliação de segurança seja realizada e que controles de 

segurança apropriado sejam identificados e incorporados 

aos requisitos. A avaliação e os controles de segurança a 

serem incluídos deverão ser analisados e aprovados pelas 

CONTRATANTES.  

11.2.12 - Não deverá estabelecer qualquer tipo de link de 

comunicação de dados entre as suas redes e sistemas e 

os as CONTRATANTES, incluindo, mas não se limitando a 

atividades de supervisão, intervenção remota, e qualquer 

tipo de transferência de dados, por qualquer meio, 

incluindo, mas não se limitando a links diretos 

permanentes, Internet, VPN [rede privada virtual], ou dial-

up [acesso por linha discada], sem a aprovação das 

CONTRATANTES. 

 

11.2.13 - Garantir que o ambiente de Tecnologia da 

Informação, em seu lado, assegure a integridade, 

disponibilidade e confidencialidade do patrimônio de 

Tecnologia da Informação das CONTRATANTES, incluindo 

dados, informações e direitos de propriedade intelectual.  

11.2.14 - Somente usuários autenticados e autorizados, 

com uma data de expiração de usuário pré-definida, 

deverão ter permissão para acessar sistemas das 

CONTRATANTES e o prazo de acesso deverá ser restrito.  

11.2.15 - Deverão ser mantidos logs de auditoria completos 

e com tempo de retenção que atenda a legislação, nos 

níveis de conexão, sistema operacional, e aplicativos. As 

CONTRATANTES se reservam o direito de supervisionar em 

tempo real, gravarem e utilizarem os dados armazenados 

das conexões. 

 

 

11.2.16 - Todas as conexões com as CONTRATANTES 

deverão ser criptografadas e serão estabelecidas somente 

através de firewalls das CONTRATANTES. Somente serão 

permitidos hosts e protocolos previamente autorizados.  
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11.2.17 - Notificar imediatamente as CONTRATANTES, 

sempre que tenham sido modificadas as 

responsabilidades para acessar qualquer patrimônio de 

informações destas.  

11.2.18 - Assim que terminar a prestação do serviço pela 

CONTRATADA, por qualquer razão, normal ou anormal, 

todos os acessos deverão ser imediatamente revogados. 

A CONTRATADA não será mais autorizada a acessar o 

patrimônio de informações das CONTRATANTES.  

11.2.19 - Todas as informações de propriedade das 

CONTRATANTES deverão ser enviadas à estas, em duas 

cópias, sendo em seguida removidas com segurança de 

todos os dispositivos.  

11.2.20 - Rever, a qualquer tempo, o acesso de seus 

empregados ao patrimônio de informações das 

CONTRATANTES, e prontamente corrigir qualquer 

discrepância em potencial. Mediante solicitação das 

CONTRATANTES, a CONTRATADA deverá revelar os 

resultados da última análise de acessos, bem como as 

respectivas ações corretivas. 

11.2.21 - Não utilizar qualquer criptografia desenvolvida 

internamente, para proteger as informações, os aplicativos 

ou a infraestrutura das CONTRATANTES. Quaisquer 

algoritmos simétricos, assimétricos, ou de hashing, utilizado 

na infraestrutura das CONTRATANTES, deverão utilizar 

algoritmos e ferramentas bem conhecidos, publicados, 

apresentados à comunidade global de criptografia, e 

adotados como padrão da indústria.  

11.2.22- A resistência dos algoritmos de criptografia deverá 

ser a mais alta possível, em conformidade com os requisitos 

de negócios das CONTRATANTES e com a legislação 

aplicável.  

11.2.23 - Conexões que utilizem a internet deverão ser 

protegidas utilizando tecnologias de criptografia, 

adotados como padrão de mercado.  
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11.2.24 - Deverão ser criptografados todos os dispositivos 

móveis e portáteis utilizados para prover o serviço às 

CONTRATANTES e que contenham dados confidenciais.  

11.2.25 - Prover as CONTRATANTES uma lista com os nomes 

e funções dos funcionários/agentes que terão acesso aos 

Locais das CONTRATANTES. Pessoas incluídas na lista acima 

referida deverão apresentar-se na recepção do Local das 

CONTRATANTES, onde receberão um cartão de visitante 

ou crachá, que deverão portar de forma visível, durante 

todo o tempo de permanência nas instalações das 

CONTRATANTES. 

11.2.26 - Se, por qualquer motivo, uma pessoa não incluída 

na lista precise acessar o site, ele ou ela deverá ser 

registrado na recepção, mediante apresentação de sua 

identificação com foto, ou passaporte. A referida pessoa 

deverá ser acompanhada por um empregado das 

CONTRATANTES, em todos os momentos.  

11.2.27 - Caso algum membro do pessoal da 

CONTRATADA, quer previamente autorizado através da 

lista ou não, necessite acessar áreas sensíveis (tais como 

salas de servidores, datacenters, armários de rede etc.), 

este deverá ser acompanhado por empregado das 

CONTRATANTES, em todos os momentos.  

11.2.28 - Se a CONTRATADA necessitar acessar os Locais, 

fora dos horários de trabalho, as CONTRATANTES deverão 

informar à CONTRATADA as regras específicas a serem 

respeitadas.  

11.2.29 - Caso qualquer mídia de armazenamento precise 

ser descartada, a CONTRATADA deverá desativá-la de 

maneira segura, de tal forma que os dados não possam 

ser recuperados a partir da mesma. A mídia deverá ser 

descartada utilizando uma terceira parte certificada para 

realizar descarte seguro, ou destruída fisicamente (após os 

dados haverem sido apagados) tornando-a  

completamente inoperante. A desativação / destruição 

de mídia requer a aprovação prévia das CONTRATANTES 

e a posterior notificação por esta à CONTRATADA.  







 
 

Pág. 13 

11.2.30 - Independentemente das tarefas contidas 

diretamente na atividade de serviço de segurança, ou se 

o serviço incluir atividades de segurança, a CONTRATADA 

deverá assegurar que todas as atividades do Serviço 

atendam às Políticas de Segurança da Informação das 

CONTRATANTES e às normas e diretrizes de segurança e 

arquitetura, tanto aquelas existentes no momento da 

assinatura, quanto àquelas que venham a ser lançadas no 

futuro. As atividades de segurança deverão proporcionar 

proteção contra o uso não autorizado, modificação, 

divulgação ou destruição, acidental ou intencional, para 

o patrimônio de dados corporativos, oferecendo trilhas de 

auditoria adequada, e em conformidade com as leis 

aplicáveis.  

 

Impende destacar que esta proponente já adota as melhores práticas de segurança 

da informação em sua rede e serviços, disponibilizando para o mercado corporativo, 

diversos serviços no âmbito da segurança de informações. 

 

Entretanto, ao realizar uma leitura ao objeto ora licitado, item 2 do termo de referência, 

verifica-se que o instrumento convocatório, abrange exclusivamente ao fornecimento 

de serviços de acesso à Internet. 

 

2 - OBJETO 

2.1 - O presente Termo de Referência tem por objeto a 

contratação de serviços de acesso IP permanente, 

dedicados e exclusivos, entre as redes de comunicação 

de dados das unidades do SESI-DR/PA e SENAI-DR/PA com 

a internet, mediante ativação de circuito de 

comunicação de dados, locação de equipamentos e 

prestação de serviços de instalação, configuração, 

gerenciamento proativo e suporte técnico, por 36 (trinta e 

seis) meses, conforme especificações técnicas descritas 

nesse documento. 

 

Desta feita, resta claro que o item 11 não faz parte do objeto desta licitação. Cabe 

ressaltar que caso a CONTRATANTE deseje o fornecimento de serviços de segurança da 
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informação, voltados para sua rede local ou para rede WAN, este deve ser definido no 

objeto licitatório e contemplado na tabela de preços com a definição clara dos serviços 

esperados como Proteção contra ataques de DDoS, fornecimento e gestão de 

appliances de segurança, fornecimento de antivírus, proteção em nuvem e etc. 

 

Cabe ainda destacar que o fornecimento de link de internet, ora licitado, não possui 

qualquer serviço de segurança da informação, sendo de total responsabilidade da 

CONTRATANTE, configurar, atualizar e manter seus sistemas seguros contra acessos 

indevidos, não cabendo a proponente quaisquer tipos de serviços não contemplados 

neste certame. 

 

É importante reforçar que do lado da rede desta proponente, empregamos todas as 

normas de segurança para que o serviço de comunicação de dados ocorra de forma 

transparente e dentro da legislação vigente no país. 

 

Pelo exposto, requer a proponente que o item 11 seja excluído do instrumento 

convocatório e que toda a responsabilidade da segurança interna da rede da 

CONTRATANTE e seus terceiros seja da própria contratante. 

Caso a CONTRATANTE entenda que deve manter tais serviços, requeremos que o edital 

seja suspenso para uma melhor definição dos serviços se segurança da informação que 

devem ser fornecidos. 

Atenciosamente, 

Belém/PA, 14/06/2021 

 

 

 

EXECUTIVO DE NEGÓCIOS 

RG nº 3045091 

CPF nº 665 109 882 91 

PROCURADOR 

 

 

 

___________________________________ 

MARIA CLÁUDIA DE OLIVEIRA LEITE, 

RG nº 2484436 SSP/PA, 

CPF/MF sob o nº 510.305.782-49 
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